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Koningsdag 27 april 2022
Dit jaar kan er gelukkig weer als vanouds Koningsdag
gevierd worden. Er zijn in de gemeente Noordwijk
weer aubades, vrijmarkten en volop gezellige
activiteiten. Kijk op de online uitagenda van Noordwijk
Marketing voor een overzicht van festiviteiten:
noordwijk.info/nl/uitagenda
Ook kunt u kijken op de websites van de
Oranjeverenigingen:
• Noordwijk: oranjeverenigingnoordwijk.nl
• Noordwijkerhout: ovnwh.nl/koningsdag/
• De Zilk: feestcommissiedezilk.nl/koningsdag

Voorjaarsactiviteiten
voor jongeren
Jongeren in de gemeente Noordwijk kunnen deze voorjaarsvakantie gratis meedoen
aan allerlei leuke activiteiten tijdens de Breakout Events Spring Edition. Na eerdere
successen in de afgelopen twee jaar verzorgen Welzijnskwartier, Sportbedrijf,
YoungPWR en gemeente Noordwijk & partners opnieuw een goed gevuld programma
voor jongeren van 12 t/m 25 jaar.
De Breakout Events
Wat begon als een idee voor de jeugd aan het
begin van de coronaperiode is inmiddels een begrip
geworden onder de jeugd waar jongeren nu ook
zelf meehelpen in de voorbereiding of tijdens een
activiteit.
Iedere week diverse activiteiten
Alle jongeren uit Noordwijk, Noordwijkerhout en
De Zilk kunnen deze meivakantie gratis meedoen aan
veel verschillende activiteiten (12 activiteiten in totaal).

Van sportieve buitenactiviteiten tot cultureel
en creatief. Dit is een greep uit het programma:
lasergamen, duiken, sing-a-long night, bootcampen,
padel, graffiti workshop en mountainbiken.
Informatie en aanmelden
De activiteiten vinden plaats vanaf maandag 25 april
2022 t/m 6 mei 2022. Op Koningsdag en op 5 mei 2022
zijn er geen Breakout activiteiten. Meer informatie en
aanmelden: noordwijkactief.nl en klik vervolgens op
Breakout Events. Wees er wel snel bij want vol = vol.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via
+31 (0)71 36 60 000
U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Spelregels vrijmarkt Noordwijkerhout
In verband met de handhaving van de openbare orde,
veiligheid en gezondheid stelt de gemeente Noordwijk
‘spelregels’ en regels voor de veiligheid tijdens de
vrijmarkt op woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) in
het centrum vast. Deze zijn als volgt:
Waar mag ik staan?
• De gemeente Noordwijk heeft een gebied
aangewezen waar de vrijmarkt plaatsvindt.
Het gebied waar de vrijmarkt is toegestaan ligt
in het centrum en omvat de volgende straten;
de Havenstraat (vanaf Koninginneweg tot de
Dorpsstraat), het Marktplein, de Dorpsstraat,
gedeelte Zeestraat van de Dorpsstraat tot aan de
Victoriberg.
• In het vrijmarktgebied mogen particulieren/
bewoners hun tweedehands spullen verkopen.
• Er moet een doorgang van 3,5 meter worden
vrijgehouden voor de bereikbaarheid van
hulpverleningsdiensten.
• Brandkranen moeten worden vrijgehouden, zodat ze
goed zichtbaar zijn en de brandweer hier gemakkelijk
gebruik van kan maken.
• Horecagelegenheden (terrassen), winkeliers en
omwonenden mogen geen hinder ondervinden.
Houd daarom de entrees en (nood)uitgangen van de
horecagelegenheden, winkels en woningen vrij.
Wanneer mag ik een plaats innemen?
• De vrijmarkt begint op woensdag 27 april 2022 om
7.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Iedereen mag vanaf
7.00 uur een plekje zoeken. Let op! Je mag in de
dagen voor Koningsdag geen plek(ken) reserveren.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt
regelen op noordwijk.nl
LEES VERDER >>
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Niet toegestaan is
• Particulieren mogen op straat geen alcoholhoudende
drank en/of bederfelijke etenswaren verkopen.
Voorbeelden van bederfelijke waar zijn: vis en
visproducten (vers, gekookt of gestoomd), snacks,
vlees en vleeswaren, melk en melkproducten, zachte
en verse kaas, nat gebak en puddingbroodjes,
salades, voorgesneden groenten en rauwkost, vers
vruchtensap, tahoe en tempeh, olijven, beslag voor
poffertjes en pannenkoeken of voorgebakken frites. De
Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen Keuringsdienst
van Waren) controleert streng op de naleving van de
wettelijke regels voor voedselbereiding.
• Er mogen geen dieren verkocht worden.
• Er zijn uitsluitend grondplaatsen; kramen zijn niet
toegestaan.
Waar moet ik parkeren?
• Het is niet toegestaan om met de auto het terrein van
de vrijmarkt te betreden. Parkeren kan op de Brink of het
parkeerterrein van de Oude Schelft en Tijdelijke Schelft.
Wat moet ik opruimen?
• Voordat u de plaats verlaat, moet u deze en de
onmiddellijke omgeving ‘bezemschoon’ achterlaten.
Wanneer dit niet is gebeurd, kunnen de gemaakte
kosten op u worden verhaald.
• Niet-verkochte spullen moeten na afloop van de
markt meteen worden meegenomen. Aanwijzingen
van de politie, brandweer en de toezichthoudende
ambtenaren dienen te worden opgevolgd.

ISD Bollenstreek

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.
Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn
terug te vinden op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
197325 - 13 april 2022
Koningskermis 22 april t/m 1 mei 2022 Palaceplein
212536 - 15 april 2022
Ontheffing strandgebruik Quad t.b.v. surfen
216793 - 20 april 2022
Objectvergunning 7 en 8 juni 2022 Dreefkant
218179 - 20 april 2022
Objectvergunning en Incidentele ontheffing
sluitingstijd8 juni 2022 op 9 juni 2022 Tulum Tulum
197744 - 20 april 2022
Evenementvergunning 2 juli 2022 Fluks Beachkorfbal
Koele Costa
Noordwijkerhout
213022 - 20 april 2022
Objectvergunning 17 mei 2022 prof. V. Eijsingastraat

Besluit dagelijks bestuur ISD Bollenstreek

Overzicht collectes

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft
op 7 april 2022 2022 de Uitvoeringsregels eenmalige
energietoeslag ISD Bollenstreek 2022 vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek. De beleidsregels staan sinds 7
april 2022 op de website van de ISD Bollenstreek
(isdbollenstreek.nl) onder Verordeningen en
Regelingen (Bijzondere bijstand).

In week 18 zijn geen collectes gepland dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes
In week 19 is een collecte gepland van Stichting
Dierenopvangcentrum Noordwijk

Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Herdenken
en vieren

Programma:
noordwijk.nl/herdenken
Programma:
noordwijk.nl/herdenken

2022-005987 - 19 april 2022
Voorstraat 23 | het kappen van een boom
Noordwijkerhout
2022-005811 - 13 april 2022
Herenweg 274 | het kappen van een grote boom in de
achtertuin
2022-005852 - 14 april 2022
Bulb trade park 7 | het aanleggen van een extra in -en
uitrit
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Omgevingsdienst West-Holland
Ontwerpbesluiten ter inzage
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Offemweg 85K in Noordwijk
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Dutch Autolab. De melding gaat over het oprichten
van een handel in auto’s en motorfietsen, reparatieen servicebedrijf (zaaknummer 2022-000541). Het
betreft het onderhouden en repareren van zowel
eigen voertuigen als die van derden.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl Vermeld hierbij
het zaaknummer: 2022-000541.

Ingekomen aanvragen

Vragenlijst Noordwijk
Energieneutraal

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Gemeente Noordwijk gaat in de toekomst van
het aardgas af. We werken aan een toekomst
waarin energie duurzaam opgewekt wordt.
We maken een plan hoe we dat gaan doen.
We horen graag hoe jij er tegenaan kijkt.
Wat je aan mogelijkheden ziet.

Omgevingsvergunning

Vul de vragenlijst in:
noordwijk.nl/vragenlijstenergieneutraal

4 & 5 mei

Noordwijk
2022-005894 - 15 april 2022
Julianastraat 42 | het plaatsen van een schuifpui in
de voorgevel
2022-005985 - 19 april 2022
Pauluslaan 31 | het omleggen van de inrit van recht
naar gekromd

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen
heeft, onder toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a
onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te
verlenen
Noordwijk
2022-005209
Hoogwakersbosstraat 22 | tijdelijk gebruik van een
deel van het bestaande gebouw Wakersduin ten
behoeve van de tijdelijke huisvesting van de school
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
ter inzage van 27 april 2022 voor een periode van
zes weken. U kunt de stukken inzien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende de
inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling
een zienswijze op het voorgenomen besluit indienen.
(Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb).
U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp
omgevingsvergunning via infobouwen@odwh.nl. Of u
stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland,
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Een zienswijze tegen de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen richt u aan de gemeenteraad.
Vermeld bij uw zienswijze het adres van de
aanvraag en het zaaknummer 2021-012003. Voor
LEES VERDER >>
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een mondelinge zienswijze neemt u contact op
met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2022-003248
Everwijnpark 12 | het verbouwen van de woning en
het wijzigen van de poort en de inrit
2022-003072
Zeereep 10 | het uitbreiden van een basement van de
woning
2022-002484
Zeestraat 9 | het maken van een dubbele schuifpoort
aan de straat

Een toekomst zonder
aardgas… Pak jij dat op?

Verzonden besluiten

het inzetten op warmte uit de aardbodem? De inzet van windturbines?

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

De hoogste tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Noordwijk
2022-003690 - 14 april 2022
Dobbelmannduin 42 | het wijzigen van een eerder
verleende vergunning door vergroting basement
2021-019559 - 14 april 2022
Hoogwakersbosstraat 22 | het vervangen en bouwen
van een nieuwe school
2022-005388 - 19 april 2022
Hoogwakersbosstraat 59 | het isoleren van de
zijgevel
2022-003114 - 19 april 2022
Keplerlaan 1 | het verhogen van het reeds verleende
gebouw (omgevingsvergunning met zaaknummer
2020-026903)
2022-003520 - 19 april 2022
Beeklaan 88 | het doorbreken van een binnenmuur
2022-004054 - 20 april 2022
Binnenkant 32 | het plaatsen van een dakkapel op
voordakvlak
2022-004468 - 21 april 2022
Duinhorst 24 | het bouwen van een fitnesswellnessruimte

Gemeente Noordwijk nodigt je uit voor een
goed gesprek over de toekomst van jouw
energievoorziening. De gemeenteraad vindt
het belangrijk dat alle inwoners kunnen
meepraten over het onderwerp. Dus ook jouw
bijdrage is welkom. Juist omdat jouw huis, jouw
wooncomfort, jouw buurt en jouw dorp effect
ondervinden van de overstap naar duurzame
energiebronnen. In april 2022 zijn er per dorp
daarom dorpsgesprekken ingepland. Op een
locatie dicht bij jou.

Noordwijkerhout
2021-022534 - 14 april 2022
‘Waterweide’ E7466 en E7468 (bouwnummers 1-39,
fase 6 Landgoed In den Houte) te Noordwijkerhout,
het bouwen van 39 nieuwbouw woningen
2022-004161 - 19 april 2022
Sint Marielaan 77 | het constructief doorbreken van
de gevel
2022-003458 - 21 april 2022
Leeweg 19B | het bouwen van een vrijstaande woning

Verzonden besluiten - Beroep
Noordwijk
2020-011149 - 14 april 2022
Boerhaaveweg 27 | het uitbreiden van de wellnessruimte en aanleggen van een zwembad (in de kelder)
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje
“verzonden besluiten - beroep” liggen met de
daarbij behorende stukken met ingang van de
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter
inzage in het Gemeentehuis aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente
Noordwijk/Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid

Een toekomst zonder aardgas. Hoe pak jij dat op? Waar zie jij
mogelijkheden? Wat doe je zelf? Wat doet de markt? Hoe sta je tegenover

Iedereen welkom

Wat doen we met jouw bijdrage?

De uitkomst van al die gesprekken mondt uit in
een advies aan de nieuwe gemeenteraad. Het is
een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie
gemeente Noordwijk. Onze bijdrage aan het
grote Nederlandse plan, waaraan alle 345
gemeenten meewerken. De gemeenteraad heeft
gevraagd om alle bijdragen goed te bewaren.
Raadsleden moeten ze kunnen inzien.

Save the date

Noordwijk Binnen
Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude
Jeroenskerk, van 19.00 tot 21.00 uur,
inloop vanaf 18.45 uur.

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van
19.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur.

Natuurlijk ook op Samen Noordwijk

Meepraten kan ook via samen.noordwijk.nl
Het bekende digitale participatieplatform van
gemeente Noordwijk, waar je 24x7, op een
tijdstip dat het jou goed uitkomt, je bijdrage kan
leveren, in gesprek kan gaan met dorpsgenoten
en ideeën kunt uitwisselen.

Neem je zoon of dochter mee

Een goede overstap naar een toekomst zonder
aardgas is niet alleen voor jou belangrijk.
Ook voor je buren, je gezin, je vrienden en
bekenden. Natuurlijk draait het om kosten.
Maar ook dit. Achter de overstap gaat een hele
belevingswereld schuil. Veel jonge mensen
hebben angst voor de toekomst. Somberte
alom over wat op ons afkomt. Laat zien
dat je bereid bent om op een verantwoorde
manier met elkaar van het aardgas af te gaan
en met elkaar onze energievoorziening te
verduurzamen. Of nog beter: neem ze mee.
Je kleinkind, je zoon, je dochter…. Het is hun
toekomst.

1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl

en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Welstandsvergadering

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 40 83 200, op werkdagen tussen 9:00

Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel
LEES VERDER >>
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Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen
voor een evenement of bijvoorbeeld een
terrasvergunning moet u bij de gemeente
zijn. Het gaat om aanvragen op basis van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze
aanvragen worden behandeld door de gemeente.
• Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld
als u gaat (ver)bouwen, slopen, een
alarminstallatie plaatst of een boom wilt
kappen. Deze vergunning kunt u aanvragen via
omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

Digitale versie
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

Indienen bezwaar en/of beroep
Als u van mening bent dat u door een besluit
wordt benadeeld dan kunt u in veel gevallen in
bezwaar of beroep. Welke procedure er gevolgd
moet worden, verschilt per situatie. Voor de
mogelijkheden verwijzen we u naar de officiële
bekendmaking in het Gemeenteblad van de
gemeente Noordwijk op overheid.nl Houd wel
altijd goed de termijnen in de gaten. Meer info:
noordwijk.nl/bezwaarenberoep

Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur)
of e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ook via sociale media bereikbaar
: @noordwijkzh
: facebook.com/gemeentenoordwijk
: instagram.com/gemeentenoordwijk
De gemeente Noordwijk is niet aansprakelijk
voor de redactionele inhoud van deze krant.

